Cesta za štěstím – taneční představení / Jihlava
Místo konání: DIOD Jihlava
Organizátor: Hotch-Potch Jihlava
Termín konání: 9. 11. 2018
Představení Cesta za štěstím je celovečerní taneční program klubu Hotch-Potch
Jihlava, který byl ve dvou alternacích obsazení uveden v premiéře 9. listopadu.
Program s titulem Cesta za štěstím přenesl diváky v sále divadla DIOD na necelou
hodinu do dějiště retro příběhu, který propojil cesty dvou chudých rodin do Nového
světa zaoceánským parníkem. Hrdiny jsou dvě děti, Anička a Honzík, v podání
Rozálie Habermannové a Jakuba Šimka, respektive Terezy Marasové a Ondřeje
Vovsíka. Rodiče jim hrají a tančí David Novotný s Janou Valentovou. Ve dvou
alternacích se střídá skoro 70 tanečníků. S hereckou přípravou pomohl člen
souboru Horáckého divadla Ondřej Šípek.
Děti se v příběhu ztratí svým rodičům, společně procházejí jednotlivými palubami
i technickými úseky lodi a poznávají nejrůznější sociální prostředí: tvrdou dřinu
v kotelně v podpalubí, kontrast barů a tanečních sálů horních palub, anebo
pohostinnost židovské či maďarské komunity. Jednotlivá prostředí prezentují
taneční choreografie se zapojením různých věkových sekcí klubu, ale i velkoplošná
projekce s motivy zaoceánského parníku, či speciálně navržené a zhotovené
kostýmy.
Autorem námětu a animací je Tomáš Lukšíček, na vytvoření scénáře se s ním
spolupodílely Veronika Bílková a Jana Valentová. Autorkou divadelní úpravy je
Anička Rásochová, pod výpravou jsou podepsány Alena Šmrhová a Hana
Vinczeová. Choreografie připravilo s dětmi devět trenérek.
Do realizace byl letos zapojen Domov pro seniory Lesnov, který byl tanečním
klubem osloven již v květnu 2018 s prosbou o zprostředkování kontaktu na klientku,
která by se ráda umělecky realizovala a podílela se na tvorbě daného projektu.
Nabídku participace s radostí přijala paní Marta Straková, která těsně před
premiérou oslavila své devadesáté narozeniny. Paní Straková, které byla premiéra
věnována, se ve své roli vypravěčky příběhu z plátna ztotožňuje s dětskou hrdinkou
příběhu a vzpomíná na cestu lodí před desítkami let, kdy byla dítětem. Premiéry se
zúčastnila i se synem a vnoučaty, kde se jí dostalo poděkování, blahopřání
i ocenění jejího významného podílu na vzniku a úspěchu představení.
Novým celovečerním programem pro děti začal Hotch-Potch druhé čtvrtstoletí své
činnosti. V současnosti se chystají další dva nové divadelní projekty.

Více na: https://www.facebook.com/HotchPotchJihlava/, http://www.hotch-potch.cz/,
https://bit.ly/2SNH3UK, https://bit.ly/2URDoCC

